
เลขที่งาน ศส.2
ตัวชีว้ดัแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก
ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
86 88 90
23 24 25

แผนงานพ้ืนฐาน
ผลผลิต
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง
หน่วยงาน

1. ระดับความส าเร็จในการศึกษา วเิคราะห์ 
   ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยทุธ ์
   ภารกจิ และทรัพยากรบุคคล

ระดับ 4

2. มหีลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารทรัพยากรบุคคล
   ของหน่วยงาน

ระดับ 5

3. ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการบริหารหรือการพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคลได้อยา่งเหมาะสม

ระดับ 5

4. ระดับความส าเร็จในการศึกษา วเิคราะห์/วจิยั ระดับ 5

5. มกีารสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ ระดับ 5

6. ระดับความส าเร็จในการศึกษา วเิคราะห์ ระดับ 5

7. ระดับความส าเร็จในการก ากบั 
    และวางแนวทางการถา่ยทอดเทคโนโลยี
    ด้านต่าง ๆ

ระดับ 5

8. ระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการความรู้ ระดับ 5

9. มแีผนการฝึกอบรม/ชดุฝึกอบรม
   ที่มคีวามเหมาะสม

ระดับ 5

10. มรีะบบการประเมนิผลการฝึกอบรม
     ที่เหมาะสม

ระดับ 5

11. จ านวนของงานที่ได้รับมอบหมาย ระดับ 5

1. ระดับความส าเร็จในการวางแผนโครงการ ระดับ 5

7. ด าเนินการถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานการสหกรณ์ ด้านการบริหารจดัการองค์กร ด้านธรุกจิ 
   ด้านเทคโนโลยกีารแปรรูป และด้านการผลิตและการบ ารุงรักษา ให้กบับุคลากรของสหกรณ์ 
   กลุ่มเกษตรกร บุคลากรในสถานศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ

8. ด าเนินการบริหารจดัการความรู้ของขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอยา่งเป็นระบบ 
   และต่อเนื่องอยา่งยั่งยนื

9. จดัท าแผนการฝึกอบรม จดัท าชดุฝึกอบรม และบริหารโครงการฝึกอบรม

10. ประเมนิผลการฝึกอบรม อ านวยการ และประสานงานโครงการฝึกอบรม และเป็นวทิยากร
     ในการฝึกอบรม

11. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดา้นการวางแผน

1. วางแผนงาน โครงการ ก าหนดวตัถปุระสงค์ กรอบเวลาและทรัพยากรที่จ าเป็นในงาน
   ของส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
   ที่ก าหนด

6. ศึกษา วเิคราะห์ ความจ าเป็นที่จะต้องมกีารฝึกอบรมเพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที ่2 จังหวดัปทุมธานี

กิจกรรมหน้าที่ความรับผิดชอบ ตวัชี้วดั เป้าหมาย

ดา้นการปฏิบัตกิาร
1. ศึกษา วเิคราะห์ ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยทุธ ์ภารกจิ และทรัพยากรบุคคล
   ของศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง

2. จดัท า ปรับปรุงขอ้เสนอ แนวทาง เพื่อให้มหีรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารทรัพยากร
    บุคคลของหน่วยงาน

3. ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน หรือพิจารณาก าหนดประเด็น วเิคราะห์เสนอแนะ ให้ความเห็น
   เกี่ยวกบัการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
   บุคคลเป็นไป ตามเป้าหมายที่ก าหนด

4. ศึกษา วเิคราะห์ และวจิยัเกี่ยวกบัการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
   ประชาชนทั่วไป ด้านการสหกรณ์ ด้านการบริหารจดัการองค์กร ด้านธรุกจิ ด้านเทคโนโลยแีปรรูป
   และด้านการผลิตและการบ ารุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง

5. ศึกษาหาความจ าเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แผนระดับ 3 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏบิตัิงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท์ี่ 2 จังหวัดปทมุธานี

ตัวชีว้ดั
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 



กิจกรรมหน้าที่ความรับผิดชอบ ตวัชี้วดั เป้าหมาย

1. ระดับความส าเร็จในการประสานการท างาน ระดับ 5

2. ระดับความส าเร็จในการชี้แจงและ
    ให้ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ

ระดับ 5

3. ระดับความส าเร็จในการศึกษาความต้องการ
    ในการฝึกอบรมของสมาชกิสหกรณ์/
    กลุ่มเกษตรกร

ระดับ 5

1. ระดับความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาแนะน า
    แกส่หกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป

ระดับ 4

2. ระดับความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาแนะน า
    เกี่ยวกบัการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    หน่วยงานอื่น ๆ

ระดับ 5

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
    ตามแผนงาน/โครงการ
2. ระดับความส าเร็จของการรายงาน
    ผลการด าเนินงาน

ระดับ 5

ระดับ 5

2. ควบคุมการใชจ้า่ยงบประมาณและเบิกจา่ย
    ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด

ร้อยละ 100

หมายเหต ุ: กิจกรรมที่ด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ ตวัชี้วดั และเป้าหมาย เป็นไปตามที่ ศูนยฯ์ ก าหนด

1. ให้ค าปรึกษาแนะน าแกส่หกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทั่วไปเกี่ยวกบัอดุมการณ์ หลักการและวธิกีาร
   สหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรอยา่งเหมาะสม มปีระสิทธภิาพสูงสุด

2. ให้ค าปรึกษา แนะน าแกส่่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์พื้นฐาน
   หรือเทคนิค วธิกีารบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
   เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพและเป็นธรรม

ดา้นการตดิตามและประเมินผล
1. ก ากบั เร่งรัด ติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน
   พร้อมปัญหาและอปุสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วดัที่ก าหนด

2. ควบคุมการใชจ้า่ยงบประมาณและเบิกจา่ยให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด

ดา้นการบริการ

ดา้นการประสานงาน

1. ประสานการท างานร่วมกนัในทีมงานโดยมบีทบาทในการชี้แนะ จงูใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่น 
   ในระดับส านักหรือกอง เพื่อให้เกดิความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด

2. ชี้แจง ให้ขอ้คิดเห็นในที่ประชมุคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพื่อให้เกดิประโยชน์และ
   ความร่วมมอืในการด าเนินงานร่วมกนั

3. ประสานงานส านักงานสหกรณ์จงัหวดั ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
   เพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และน ามาจดัท า
   แผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกบัความต้องการของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร



แผนงานพ้ืนฐาน

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เลขทีง่าน ศส.2

รวม 841,700        
1. งบด าเนินงาน 553,700           
    1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ 553,700           
           1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รว่มปฏบิตังิานตามภารกิจหลักและ 357,600           
งานนโยบายที่ไดร้บัมอบหมายตามความรบัผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยการปฏบิตังิานใหค้ านึงถึงตวัชี้วัดระดบักิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใชจ้่ายงบประมาณ (ถัวจ่าย)
           1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค  (หา้มถัวจ่าย) 196,100           

ค่าไฟฟา้ น ้าประปา โทรศัพท ์และไปรษณีย์ (หา้มถัวจ่าย) 196,100            
2. งบลงทนุ 288,000           
    2.1 ครภุณัฑ์ส านักงาน 288,000           
         เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั งพื นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บทียีู เคร่ือง 8 288,000

เงื่อนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)
      1. แผนปฏบิติังานและงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  
         จนกว่าพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จะถือใช้ (ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ 2563) และส้านักงบประมาณได้โอนจัดสรรงบประมาณ
         ใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ โดยใหถ้ือใช้แผนปฏบิติังานและงบประมาณนี  เปน็ส่วนหนึ่งของแผนปฏบิติังานและงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
      2. ปฏบิติังานใหส้อดคล้องกับแนวทางการปฏบิติังาน/คู่มือการปฏบิติังาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเง่ือนไขที่กอง/ส้านักก้าหนด
          เพื่อใหก้ิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคล่ือนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม
          พร้อมรายงานผลการด้าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/ส้านักก้าหนด
      3. เมื่อได้รับโอนเงินประจ้างวดแล้ว ใหว้างแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหส้อดคล้องกับระยะเวลาที่ก้าหนดในแผนปฏบิติังาน รวมทั งเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ
          ใหเ้ปน็ไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏบิติังานฯ ป ีพ.ศ. 2563 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมก้าหนด
      4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏบิติังานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบกิจ่ายงบประมาณขึ นอยู่กับอ้านาจหวัหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ
         ตามระเบยีบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
         โดยใหเ้ปน็ไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค้านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธิภาพในการด้าเนินการ
       5. งบลงทนุ รายการครุภณัฑ์ต่างๆ เมื่อได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างแล้ว ใหด้้าเนินการจ้าหน่าย/ขายทอดตลาดทนัท ีตามระเบยีบพสัดุ และรายงานใหก้รมทราบเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณ จ านวนเงิน
 (บาท)ประเภทรายจ่าย/รายการ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณท์ี่ 2 จังหวัดปทุมธานี

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็งตามศักยภาพ


